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Regulativ for dommergodtgørelser m.v.

Regl.nr.
5.1

§1
Dommergodtgørelser i nationale kampe
Stk. 1 1.- og 2. dommere samt linjedommere i officielle turneringer under Volleyball Danmark er berettiget til at få udbetalt skattefrie dommergodtgørelser jf. de gældende skatteregler.
Den skattefrie dommergodtgørelse udgør pt. pr. dommer pr. kamp:
a) VolleyLigaen for seniorer
kr. 250
b) 1. og 2. division for seniorer
kr. 200
c) Landspokalturneringen
kr. 250
d) Linjedommere
kr. 200
e) Volleyball Danmarks Danmarksmesterskaber for ungdom
a. kampe bedst á 5 sæt
kr. 200
f) Volleyball Danmarks Danmarksmesterskaber for ungdom
a. kampe bedst á 3 sæt
kr. 125
g) Der kan for arrangementer under punkt a) – punkt e) ikke udbetales mere end kr.
500 pr. dag
h) Påsættes dommeren af Volleyball Danmark til at dømme 3 eller flere kampe pr.
dag i Danmarksturneringen, kan dommeren modtage skattefri kompensation jf. § 6.
Stk. 2 For øvrige arrangementer eller turneringer afholdt af Volleyball Danmark fastsættes
godtgørelsen individuelt i hvert enkelt tilfælde (jf. § 8, §9 og §10).
§2
Befordringsgodtgørelse
Stk. 1 Rejser i Danmark, bortset fra rejser til og fra Bornholm:
a) Afstanden mellem bopæl og spillested beregnes af Grontmij. Der vil blive afregnet
efter den beregnede kilometerafstand uanset hvilken vej dommeren kører til/fra
kampen.
b) Såfremt dommeren samme dag dømmer både Divisionskampe og Kredskampe i
samme hal, er dommeren kun berettigede til transportgodtgørelse til Divisionskampen(e).
c) Dommerens transport afregnes med kr. 3,00 pr. km ved kørsel i egen bil jf. de gældende skatteregler.
d) Ved passage af Storebælt refunderes udgifter til billigste brobillet efter faktiske udgifter fx PayByPlate.
e) Udgifter til parkering refunderes efter faktiske udgifter.
f) Befordringsudgifter indberettes via portal.volleyball.dk. Befordringsbilag skal fremsendes til Volleyball Danmark på turnering@volleyball.dk
g) For kampe ved Volleyball Danmarks Danmarksmesterskaber for ungdom bedst á 5
sæt afregnes transport med statens til enhver tid fastlagte højeste takst, hvis dommeren dømmer 3 eller flere kampe på en dag. Hvis der dømmes 1 eller 2 kampe på
en dag, afregnes kørsel som i punkt c).
h) For kampe ved Volleyball Danmarks Danmarksmesterskaber for ungdom bedst á 3
sæt afregnes transport med statens til enhver tid fastlagte højeste takst, hvis dommeren dømmer 5 eller flere kampe på en dag. Hvis der dømmes 1 - 4 kampe på en
dag, afregnes kørsel som i punkt c).
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§3
Rejser til/fra Bornholm.
Stk. 1 Dommerens udgifter til transport til/fra arrangementer afholdt på Bornholm dækkes
efter de faktiske udgifter til en af nedennævnte transportmåder:
• Flyafgang København - Rønne t/r
• Tog/bus København - Rønne via Ystad
• Færge Køge – Rønne
§4
Befordringsgodtgørelse for dommere bosiddende uden for Danmark
Stk. 1 Der ydes befordringsgodtgørelse som beskrevet i § 2, dog med den undtagelse, at
der maksimalt afregnes for 50 km kørsel sammenlagt uden for Danmarks grænser. Ved
passage af Øresundsbroen refunderes udgifter til billigste brobillet efter faktiske udgifter
fx BroPas. Broafgiften indberettes via portal.volleyball.dk. Befordringsbilag skal fremsendes til Volleyball Danmark på turnering@volleyball.dk.
§5
Merudgifter til fortæring
Stk. 1 Såfremt en dommer i forbindelse med dømning af én eller flere kampe er væk fra
hjemmet i mindst 5 timer, vil der blive udbetalt en diæt på kr. 80 pr. dag, såfremt dommeren i Danmarksturneringskampe eller pokalturneringerne indberetter det via portal.volleyball.dk, eller skriver det på sin afregning til Danmarksmesterskaberne for ungdom.
Stk. 2 Fortæringsudgifter mv. (rejsens varighed mindst 24 timer). Der udbetales kr. 509 pr.
døgn og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage.
§6
Skattefrie godtgørelser
Stk. 1 DT-dommere kan ud over de i §1 nævnte skattefrie dommergodtgørelser modtage andre
skattefrie godtgørelser efter nærmere individuel aftale, jf. de gældende skatteregler.
De udbetales i givet fald én gang årligt efter sæsonens afslutning.
§7
Afregning
Stk. 1 Dommergodtgørelse, befordringsgodtgørelse samt rejsegodtgørelse udbetales centralt af Volleyball Danmark. Dommergodtgørelse overføres til dommerens konto én gang
månedligt, med et beløb svarende til dømte kampe i den foregående periode. Udbetalingsdatoer fastsættes forud for sæsonen og kan ses på dommerwebsitet.
§8
Landspokalkampe
Stk. 1 Dommergodtgørelser udbetales af Volleyball Danmark sammen med udbetaling af
dommerhonorar for VolleyLigaen.
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Stk. 2 Klubbernes udgifter til dommergodtgørelser fordeles i henhold til reglementerne for
Volleyball Danmarks Reglement for Landspokalturneringen.
§9
Godtgørelser i internationale kampe
Stk. 1 Dette afsnit omhandler alle internationale arrangementer, hvor danske dommere er
påsat. Godtgørelser i § 9 er skattepligtig B-indkomst.
Stk. 2 I arrangementer, hvor enten Federation International de Volleyball´s (FIVB) eller
Confédération Europeénne de Volleyball’s (CEV) er ansvarlige for arrangementet, modtager dommeren godtgørelse svarende til disse forbunds til enhver tid gældende satser.
Stk.3 I internationale arrangementer, hvor Volleyball Danmark er ansvarlig for påsætning
af dommer, modtager dommeren godtgørelse fra Volleyball Danmark efter CEV’s gældende takst.
Stk.4 Ved arrangementer, der strækker sig ud over én dag, modtager dommeren godtgørelse svarende til stk. 3, inklusive ud- og hjem-rejsedage.
Stk.5 Ved arrangementer i udlandet tilknyttes dommeren den danske delegation, og udgiften til dommerens transport betales af Volleyball Danmark.
Stk.6 Transport i Danmark betales efter § 2 i dette regulativ.
Stk.7 Afregning foretages via Volleyball Danmarks sekretariat ved indsendelse af afregningsformular for frivillige ledere i Volleyball Danmark.
§ 10
Teknisk delegerede
Stk. 1 Dette afsnit omhandler alle arrangementer, hvor danske teknisk delegerede er påsat.
Godtgørelser i § 10 er skattepligtig B-indkomst.
Stk. 2 I arrangementer, hvor enten FIVB eller CEV er ansvarlige for arrangementet, modtager den teknisk delegerede godtgørelse svarende til disse forbunds til enhver tid gældende
satser.
Stk.3 I internationale arrangementer, hvor Volleyball Danmark er ansvarlig for påsætning
af teknisk delegeret, modtager denne godtgørelse fra Volleyball Danmark pr. dag CEVs
gældende takst.
Stk.4 Ved internationale arrangementer, der strækker sig ud over én dag, modtager dommeren godtgørelse svarende til stk. 3, inklusive ud- og hjem-rejsedage.
Stk.5 Ved nationale arrangementer, hvor Volleyball Danmark benytter en teknisk delegeret, modtager denne godtgørelse svarende til stk. 3.
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Stk.6 Transport i Danmark afregnes efter § 2 i dette regulativ.
Stk.7 Afregning foretages via Volleyball Danmarks sekretariat ved indsendelse af afregningsformular for frivillige ledere i Volleyball Danmark.
§ 11
Vejledere
Stk. 1 Vejledere i officielle kampe under Volleyball Danmark er påsat af Dommerstyregruppen og afregnes efter samme regler som dommere for så vidt angår honorar, rejsegodtgørelse mv. Honoreringen udbetales, når vejlederen har afsluttet den skriftlige vurdering,
og den ansvarlige i Dommerstyregruppen har bekræftet modtagelsen af denne.
§ 12
Linjedommere
Stk. 1 Volleyball Danmark kan påsætte linjedommere til: DM-semifinaler, DM finaler,
bronzekampe og LP finaler. Desuden kan påsættes linjedommere til landskampe eller andre internationale kampe afviklet i Danmark.
Stk.2 Afregning foretages via Volleyball Danmarks dommerafregningssystem.
§ 13
Frister
Stk. 1 Alle indberetninger af omkostninger skal være foretaget senest 14 dage efter kampdagen, og bilag skal ligeledes være indsendt senest 14 dage efter.
§ 14
Generelt
Stk. 1 Alle godtgørelser og refusioner, som viser sig at være i uoverensstemmelse med
ovenstående regulativ, kan til enhver tid kræves tilbagebetalt.

Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 9. september 2020.
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